
Bibliografija dr. Alenke Šelih obsega več kot 400 bibliografskih enot.

dr. Alenka Šelih je častna meščanka Ljubljane 2012.

Prejemnica Zoisove nagrade za življenjsko delo, 2019.

dr. Alenka Šelih se je rodila v zavedni slovenski družini Rosina. Njen stari oče, dr. Fran Rosina, 
odvetnik, viden politik in narodni buditelj, je bil v prelomnih časih leta 1918 v Mariboru desna roka 
generala Rudolfa Maistra, ki je kot ravnatelj mariborske Hranilnice s svojo drzno in hitro odločitvijo 
omogočil uspešno izvedbo Maistrove akcije, s katero je Maribor in Štajersko ohranil slovenska. 
Njenega očeta Igorja Rosino, prav tako odvetnika ter pravnega in političnega publicista, pa so med 
vojno na zahtevo Nemcev najprej zaprli Italijani, po kapitulaciji Italije pa je leta 1943 stopil v 
partizane. Družina je vojno preživela v Metliki, kjer sta Alenka in njen brat, dr. Andrej Rosina, 
odraščala in obiskovala partizansko šolo na osvobojenem ozemlju. 

Maturirala je leta 1952 na mariborski klasični gimnaziji. Po gimnaziji se je vpisala na Pravno 
fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1957 in nato leta 1963 tudi doktorirala. V letih 1958 in 
1959 je najprej delala kot sodna pripravnica, nato pa kot sodnica na okrajnem sodišču. Od oktobra 
1959 pa vse do leta 1973 je bila nato zaposlena na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Med letoma 1973 in 2001 je na Pravni fakulteti v Ljubljani predavala na 
dodiplomskem in podiplomskem študiju in bila nazadnje redna profesorica za kazensko pravo in 
kriminologijo. Med letoma 1985 in 1987 je bila tudi dekanica Pravne fakultete, med letoma 1987 
in 1989 pa prorektorica Univerze v Ljubljani. Nato je bila med letoma 1993 in 2004 direktorica 
Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, po koncu te funkcije pa je do leta 2011 
delala kot raziskovalka na tem inštitutu. Med letoma 1994 in 1998 je bila hkrati članica in 
predsednica Znanstvenega kriminološkega sveta pri Odboru za probleme kriminalitete Sveta 
Evrope. Decembra 2010 je bila izvoljena za predsednico Komisije za etična vprašanja Univerze v 
Ljubljani. Za izredno članico Slovenske akademije znanosti in umetnosti je bila Alenka Šelih 
izvoljena leta 1997, za redno pa leta 2003. Med letoma 2005 in 2008 je bila podpredsednica 
Akademije, od leta 2008 pa je članica predsedstva SAZU in od leta 2009 tudi članica izvršnega 
odbora. Aktivno sodeluje pri delu Mednarodne mreže za človekove pravice, ki so jo ustanovile 
akademije znanosti in znanstvene družbe, njen sedež pa je pri Ameriški akademiji znanosti. Od  
2009 je članica izvršnega odbora. Leta 2011 je bila izvoljena za članico Academia Europea s 
sedežem v Londonu. 

Znanstveno delo dr. Alenke Šelih sega na področje kazenskega prava, zlasti sankcij in 
mladoletniškega kazenskega prava, na sistem kaznovalnega prava, zlasti prava o prekrških, 
človekovih pravicah in na področje kriminologije. V svojih delih se zavzema za humano in 
racionalno reagiranje na kriminaliteto ter za spoštovanje standardov pravne države pri uporabi 
represije. 

V slovenskem pravnem okolju je prva opozorila na problem žrtev kaznivega dejanja, na vprašanje 
kazenskopravnega varstva zasebnosti, na otrokove pravice, zlasti na problem nasilja nad otroki. 
Zavzema se za uvajanje sodobnih oblik kazenskih sankcij v pozitivno kazensko pravo; med prvimi 
se je ukvarjala z raziskovanjem žrtev kaznivega dejanja. V novejših delih opozarja zlasti na potrebo 
po usklajenem upoštevanju načela varstva človekovih pravic in načela varnosti, ki ne sme imeti 
prednosti pred prvim.

Od 2001 do 2007 je bila pobudnica in vodja raziskovalnega projekta o življenju in delu 
pomembnih žensk v slovenski zgodovini 19. in 20. stoletja

Sodelovala je pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih; mnoge je tudi vodila. 
Organizirala je več domačih in mednarodnih srečanj.

Rezultate svojega raziskovalnega dela je objavljala v domačem in tujem znanstvenem in 
strokovnem tisku. Njena bibliografija obsega več kot 400 bibliografskih enot.

Pedagoško delo je opravljala na področju kazenskega materialnega in z njim povezanega področja 
in na področju kriminologije. Predavala je na dodiplom- skem in podiplomskem študiju na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani, na Fakulteti za socialno delo, na Visoki šoli za zdravstvo in na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani; kot Fulbrightova gostujoča profesorica je 1990 predavala 
na Pravni fakulteti Univerze Wisconsin v Madisonu (ZDA). S posa- meznimi predavanji je gostovala 
na univerzah v Mariboru, Bruslju, Gradcu, Münchnu, Regensburgu, na Rijeki, v Krakovu, Varšavi, 
Novem Sadu, Sarajevu, na Harvardu, Berkeleyu, v Puertu Ricuo, na University of Southern 
California v Los Angelesu.

Je članica domačih strokovnih društev – zveze društev Pravnik, društva za kazensko pravo in 
kriminologijo – in mednarodnih strokovnih združenj: Association internationale de droit pénal 
(AIDP), Société internationale de criminologie (SIC), Association internationale des magistrats des 
jeunes et de la jeunesse in Euroepan Association of criminology. V vseh teh društvih je bila članica 
različnih izvršilnih organov.

Med letoma 1977 in 1991 je bila nacionalna korespondentka OZN za področje mladoletniškega 
prestopništva za tedanjo državo. V letih 1994–1998 je bila članica in predsednica Znanstvenega 
kriminološkega sveta pri Odboru za probleme kriminalitete Sveta Evrope.

Je članica uredniških odborov domačih strokovnih revij Pravnik in Zbornik znanstvenih razprav PF 
in European Journal on Crime Policy and Research ter članica svetovalnega odbora European 
Journal of Criminology.

Decembra 2010 je bila izvoljena za predsednico Komisije za etična vprašanja UL. Je članica 
uprave Pahernikove ustanove, ki je tesno povezana z Oddelkom za gozdarstvo Biotehniške 
fakultete UL.

Aktivna je pri delu nevladne organizacije Sožitje, zveze društev za pomoč ljudem z motnjo v 
duševnem razvoju, kjer je bila v letih 2002–2006 predsednica, zdaj pa vodi Društvo Downov 
sindrom Slovenije.

Univerza v Ljubljani ji je leta 2002 podelila naslov zaslužne profesorice. Leta 2006 je prejela 
nagrado Zveze društev Pravnik za življenjsko delo in istega leta nagrado za izstopajoče kvalitetno 
in strokovno delo na področju socialnega varstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 
Leta 2008 jo je predsednik republike odlikoval za zasluge pri znanstveno raziskovalnem delu z 
zlatim redom za zasluge. Leta 2012 ji je bil podeljen naziv častne meščanke mesta Ljubljane. Leta 
2019 je prejela Zoisovo nagrado za življenjsko delo, najvišjo državno nagrado na področju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

*Tako je portret dr. Alenke Šelih v časniku Večer (23. 11. 2019) pričela novinarka Kristina Božič.  
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